DAGSORDEN OG REFERAT: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 9
NOVEMBER 2022 - SEKTIONEN FOR LÆRERE M.FL. VED FGU
DAGSORDENSPUNKTER OG REFERAT (Referat = punkt. A, b, c, d osv.)
KL 19.00
Sektionsbestyrelsesformand Per Ulner Nielsen deltog ikke grundet sygdom.
1. Valg af dirigent
a. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt indkaldt
b. Erling Kure vælges som dirigent.
2. Vedtagelse af forretningsorden
a. Standard forretningsorden gennemgås mundtligt. Ingen indsigelser. Forretningsordenen er
godkendt.
b. Bjarke Eijgendaal, Henrik Als, Birgitte Markmann Kirkeby vælges som stemmetæller.
3. Valg af suppleanter til bestyrelsen
a. Ad hoc: mundtlig præsentation af den siddende bestyrelse
b. Lotte Vium foreslås af plenum som suppleant da hun sidder som suppleant i FGU’s
bestyrelse. Lotte modtager forslaget.
c. De på forhånd anmeldte kandidaturer opråbes.
d. På tavle noteres alle kandidater: Gitte (Maribo), Søren (Esbjerg), Rune (Århus), Andreas
(Ballerup), Lotte (Skibby sj.), Tobias (Hovedstaden)
e. Forslag fra plenum om udspecificering af kandidaters ansættelsessted mhp. et
breddeperspektiv
f. Kandidaternes afholder mundtlig valgtale. Gittes valgtale læses op da hun er fraværende.
g. Dirigenten: der skal vælges 4 suppleanter. Og der skal afgives stemme på mindst tre
forskellige kandidater. Der må således gerne stemmes to gange på den samme person.
h. Der skal stemmes på mindst tre navne. Man må gentage ét af de tre navne eller stemme på
4 forskellige.
i. Der blev registreret 45 stemmeberettigede i forsamlingen svarende til antal fremmødte
med stemmeret.
j. Forsamlingen stemmer og afleverer deres respektive stemmesedler
k. Stemmeudvalget tæller op.
l. Præsentation af resultatet/antal stemmer v. Bjarke: Gitte 23 (Maribo), Søren 27 (Esbjerg),
Rune 39 (Århus), Andreas 22 (Ballerup), Lotte 29 (Skibby sj.), Tobias 35 (Hovedstaden)
m. Således vælges Rune til 1. suppleant, Tobias 2. suppleant, Lotte 3. suppleant og Søren 4.
Suppleant
4. Valg af medlemmer og suppleanter til forbundets repræsentantskab
a. GF anerkendte valglogikken om 1. 2. 3 suppleant osv.
b. Per Ulner Nielsen er i sin rolle som formand automatisk medlem af repræsentantskabet og
indtræder sammen med 1. suppleanten.
c. Ved fravær indtræder suppleanterne efter deres rækkefølge.

5. Eventuelt
a. Bemærkning fra menigt medlem vedr. lønvilkår fra plenum som har været organiseret i DLF
gennem 25 år. Det støvede mangler at blive pudset af. Mangler at høre hvad det er for en
fagforening. Vi taler meget om løn. Genkender Gittes pointe om at gå over gade og få
minimum 3.000 mere i løn mdr. Det undrer mig da jeg laver det samme som hidtil. På min
matrikel kan jeg tælle kun 5 medlemmer. Jeg betaler mere i kontingent hos UDF end hos
DLF.
b. Rune replicerer og anerkender kritikken og påpeger at DLF er en stor organisation med et
stort hovedområde mens UDF er en relativt lille organisation der spænder bredt over
mange områder.
c. Henrik replicerer og redegør for udviklingen og medgiver kritikken. Det kræver kampgejst
og vilje. Rekruttering og synlighed er vigtigt.
d. Bjarke replicerer i samme spor.
e. Ingen flere bemærkninger og den ekstraordinære generalforsamling erklæres for afsluttet.

